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Activitats de caire pastoral
i grups relacionats amb ella
S

ón moltes les persones que no
freqüenten l’església que pensen que els capellans en haver
dit la missa han acabat les feines. És evident que tenen un gran desconeixement
del tema sobre el qual a vegades opinen.
Però també passa que hi ha gent que
observa pràiques religioses o que fins i
tot va a missa els diumenges i tampoc no
coneix la múltiple i variada gamma
d’aivitats de caire pastoral o que guarden una relació de l’Església amb entitats
i associacions amb les quals hi ha un
contae més o manco freqüent.
El llistat que s’ofereix en aqueﬆa
plana no pretén fer una exhibició de
totes aquelles aivitats que portam
entre mans que, com es pot veure, són
moltes, però sí que té l’objectiu de donar
a conèixer la nostra realitat eclesial més
pròxima en la qual hi ha implicades
moltíssimes persones, la gran majoria
laiques.
És prou sabut que allò que no es publica o no es dóna a conèixer és igual que
si no existís; aquest és, doncs, el motiu
pel qual aprofitant el nostre full Lluerna,
hem volgut oferir als nostres lectors
el llistat d’aivitats pastorals i grups
d’església que tenim a la nostra ciutat,
els quals, cadascú amb el seu carisma,
intenten sembrar i fer créixer la llavor
de l’Evangeli.
A la vegada, aquest fet ens brinda l’oportunitat per agrair a les moltes persones que, de forma gratuïta i gairebé
sempre anònima, treballen a la vinya del
Senyor, i convidar les que es vulguin engrescar en algun dels grups existents per
donar una mà o senzillament per col·laborar en ajudar a portar a terme alguna
de les tasques pastorals de la nostra
església manacorina.

Vet aquí el llistat d’aivitats:
A) Celebració de tots els sagraments
(eucaristies, baptismes, noces
etc.) i d’exèquies al tanatori.
B) Atenció catequètica:
1.- Primera Comunió: Tradicional
i catequesi en família. Missa
catequètica un pic al mes.
2.- Post-comunió: Grup Emaús.
Procés de fe dels 10 als 18 anys.
3.- Trobades prematrimonials.
(Tres cada curs).
4.- Preparació baptismal a pares i
padrins (mensual).
5.- Grups Lectio Divina. (Reflexió
de la Paraula de Déu aplicada
a la vida).
C) Càritas:
1.- Crup de voluntariat.
2.- Centre distribució d’aliments.
3.- Taller Bona Traça.
4.- Botiga de roba.
5.- Recollida de roba.
D) Pastoral de la salut:
1.- Visita personalitzada a les cases.
2.- Visites a l’hospital.
3.- Atenció a la residència Nova Edat.
E) Altres grups de treball pastoral i
col·laboració:
1.- Consell de pastoral interparroquial.
2.- Consell d’economia.
3.- Equip de litúrgia.
4.- Equip de redacció del Full
Parroquial Lluerna.
5.- Cors parroquials.
6.- Vida Creixent (Moviment cristià
per a persones majors).
7.- Comunitats Neocatecumenals.
8.- Moviment dels Cursets de
Cristiandat.
9.- Grup de l’Adoració Nocturna.
10.- Grup de confecció de les hòsties.

11.- Grup de persones voluntàries per a
la neteja del temple.
12.- Grup de guardians dels temples
dels Dolors i el Convent, de dilluns
a divendres, per poder-los mantenir oberts.
13.- Comissió de l’orgue del Convent en
vistes a convertir-se en Associació.
F) Altres grups o col·lectius
relacionats:
1.- Confraries de Setmana Santa (12).
I l’Associació de Confraries.
2.- Patronat de Sant Antoni i Obreria.
3.- Obreria de sant Jaume.
4.- Club d’Esplai Crist Rei.
5.- Cossiers.
6.- Presència a les feﬆes de les barriades (feﬆes Crist Rei, Santa Catalina
i els Creuers, Sant Pau, Convent,
Fartàritx, Son Fangos, Es Serralt,
Llevant, s’Agrícola, etc.) amb celebració de missa.
7.- Des de les nostres Parròquies s’atén
pastoralment amb frequència el
col·legi La Puresa i també el col·legi
de sant Vicenç de Paül i el de la
Salle, celebrant la missa del Patró i
les dues anuals que sol·licita l’Associació d’Antics Alumnes de la Salle.
8.- Igualment les nostres Parròquies
tenen relació amb altres col·legis
(també els eﬆatals), els quals cedeixen gustosament els temples amb
motiu de la feﬆa de Nadal per cantar les nadales.
Andreu Genovart Orell

20 anys de solidaritat amb
els empobrits del nostre món:
S’Altra Senalla de Manacor
A

quest primer trimestre del curs escolar ha
comptat amb tres aes que han servit per a celebrar el 20è aniversari de la posada en marxa
del comerç just a Manacor: un dinar a les cases de Sa
Murtera el setembre, un concert al Pati del Palau a mitjans del mes d’octubre, i l’ae més aviat “institucional”
que va tenir lloc el passat 3 de novembre a la Institució
Mossèn Alcover. Tres moments de feﬆa i de record per
a commemorar que, a la nostra ciutat, fa dues dècades
que com a consumidors volem ser solidaris amb els països
empobrits del nostre món.
La iniciativa va sorgir d’un grup cristià de joves que
formaven part del Casal de la Pau, una entitat que fomentava els valors del lleure, el pacifisme i la solidaritat,
entre molts d’altres, tot seguint l’Evangeli i la construcció
del Regne de Déu en el nostre món; quan encara existia
la parròquia de Sant Josep i els frares dominics feien bona
feina a la nostra ciutat. Els joves que feien part d’aquest
grup varen ser: Neus Andreu, Sebastiana Bonet, Aina
Victòria Garcia, Rosenda Terrassa, Joan Terrassa i Maria
Servera.
Aleshores tot plegat era molt nou i la majoria de gent
no acabava de veure i, sobretot d’entendre, aquest lligam
entre “comerç” i “just”, dos conceptes que a primera vista
semblaven contraris. I és que, des dels seus orígens, el comerç just pretén ser una alternativa i, alhora, una resposta conscient i solidària a un comerç internacional que
eﬆà dominat per la lògica del lliure mercat, que situa la
competitivitat i l’obtenció del màxim benefici econòmic
per damunt dels drets de les persones, de les condicions
laborals dignes i de la preservació del medi ambient.
Aquest sistema tan injust i fomentador de tantes desigualtats ha creat un món en el qual l’1 % de la població mundial posseeix la meitat de la riquesa global, mentre que el
80 % reﬆant subsisteix amb el 6 %, si volem tenir presents
algunes dades.
Tal com va posar de manifest la presidenta del Casal
de la Pau-S’Altra Senalla, Joana M. Galmés, en el seu parlament del passat 3 de novembre, “el camí en aquests 20
anys no ha eﬆat sempre fàcil. Als inicis, amb la il·lusió
dels joves semblava que podíem menjar-nos el món, però
els que eren una mica majors hi hagueren de posar mesura i també doblers. La pèrdua de membres d’aqueﬆa

Petra Munar, en la campanya de Nadal de 2001

família que hem anat formant, en eecial la del puntal
dolç, constant i ferm que era na Petra Munar, ha eﬆat
mala de travessar. Les circumstàncies personals de tots
han anat canviant i la nostra disponibilitat també. Hem
hagut d’aprendre a cedir i a agafar relleus, hem fet més
hores de voluntariat quan ha fet falta i hem pogut descansar una mica quan hem eﬆat més a l’equip. I ho hem
aconseguit, i per això avui eﬆam de celebració”.
Té molt de mèrit arribar a aqueﬆa fita dels 20 anys,
sobretot si tenim en compte que S’Altra Senalla ha funcionat i funciona gràcies al compromís i la dedicació de
molta gent voluntària; i avui dia la majoria de nosaltres
anam desbordats de feina, amb presses i amb molt poc
temps per dedicar als altres o, fins i tot, a nosaltres mateixos.
La tasca del comerç just, a Manacor i arreu del món,
és una baula més de l’extensa cadena d’iniciatives que
volen fer front a tantes situacions que, com diu el Papa
Francesc a l’encíclica Laudato si, “provoquen el gemec de
la germana terra, que s’uneix al gemec dels abandonats
del món, amb un clamor que ens reclama un altre rumb.
Mai no hem maltraat i ferit la nostra casa de tots com
en els darrers dos segles. Però som cridats a ser els instruments del Pare Déu perquè el nostre planeta sigui allò
que Ell va somiar en crear-lo i respongui al seu projecte
de pau, bellesa i plenitud”. Per tant, mentre calgui donar
respostes a tantes desigualtats entre enriquits i empobrits,
podem seguir canviant el món anant de compres. Molts
d’anys, S’Altra Senalla!
Montserrat Nadal Fullana
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Les “bunyoleres”
de Crist Rei

U

n horabaixa de tardor, ens asseim a una taula rodona i feim un cafetet amb na Bel Amengual, na
Margalida Adrover i na Catalina Amengual. Tres
dones joves, decidides, feineres i alegres. Les diuen ‘ses cosines’, ‘ses
bunyoleres’ de Crist Rei. Tothom les coneix per la seva simpatia
i per la seva constància.
Ja ha plogut des que el dissabte de la celebració del titular, a la baiada i paòquia de Crist Rei, es començà a organitzar
una revetla de ba de bot. Però fou a l’any 1979 quan aqueﬆes al·lotes, animades pel rector Andreu Genovart, feren bunyols
per primera vegada per a convidar tota la gent que acudeix a la feﬆa. I han seguit fins al dia d’avui de manera ininteompuda.
No ha eﬆat gens dicil encetar la conversa. Se’ls nota ben avingudes i aomangades. Les tres volen intervenir amb un pic...
Totes coincideixen a l’hora d’explicar la tasca gojosa de ‘fer feﬆa’, ‘fer poble’, ‘fer paòquia’...
Com recordau el Crist Rei de devers els
anys 70 i 80?
Era un barri molt viu i feﬆós. Conten
que el fogueró de Crist Rei ja era el més
famós de Manacor, quan encara per St.
Antoni no hi havia gaire feﬆa en el poble
en general.
La gent que participava feien tots
una pinya com a barriada i com a parròquia. A més, l’Esplai de Crist Rei era
de les poques ofertes lúdiques juvenils i
infantils que s’oferien a la nostra ciutat.
Quan començàreu a participar a la
paòquia de Crist Rei?
Ja eﬆàvem dins la dinàmica i el ‘truiet’ de Crist Rei, amb motiu de la nostra
Confirmació, quan teníem 14 anys. Llavors vàrem fer catequesi als nins/es de
Primera Comunió. Vàrem viure una
dècada molt bona. Organitzàvem moltes aivitats, acampades, etc. També teníem un grup que dèiem ‘de revisió de
vida’: el grup del dilluns. A més, participàvem en trobades amb altres grups de
joves d’altres pobles. Vàrem col·laborar
amb els diferents rectors d’aquella
època: Andreu, Ramon; i llavors seguírem també amb en Jeroni.
¿De qui fou la idea de fer bunyols?
Un dia, que teníem trobada amb altres catequistes i monitores de l’Esplai,
n’Andreu, el rector, ens proposà ‘fer
qualque cosa eecial’ per a la revetla.
Les tres vàrem cavil·lar que, per aquest
temps, sobretot per les matances, les
nostres mares preparaven bunyols, i diguérem: ‘¿Per què no feim bunyols, a fi
que tothom en pugui menjar?’ Tota la
rotlada hi va venir a bé i posàrem fil a
l’agulla.
Ja fa, per tant, 38 anys. I hem seguit
fins al dia d’avui, amb molta il·lusió.

Les bunyoleres en el molí d'en Fraret.

¿Heu duit cada any la responsabilitat i
la direcció? ¿Heu tingut col·laboradors?
Totes tres hem duit sempre la iniciativa. El rector telefona a na Cati i l’informa del material que la gent ha
regalat. Ella mateixa ja té mesurades les
quantitats de cada any i compra les patates i moneis i llevadura que fan falta i
na Bel procura que hi hagi ous, farina,
sucre i oli. Na Marga tupa ben tupada
la pasta. I finalment na Bel ho supervisa
i hi dóna el ‘vist i plau’. I el vespre, amb
un bon davantal i quan l’oli ja fa ‘xiu-xiu’,
a fer bunyols, s’ha dit!
És clar que totes soles no ho podem
fer tot, i sempre hem tingut com a col·laboradors altres catequistes i voluntaris
de la parròquia. Ajuden sobretot en la
feina de pelar, bullir i cendre pels passapurers les patates i els moneis; també a
escurar i ajudar en tot el que faci falta.
Una veïnada vàries vegades ens ha deixat una pella per fregir i una altra un
bidó per fer-hi foc. I no ens podem oblidar de l’associació de veïns que ens acondiciona l’espai on actualment feim els
bunyols.
Podem dir que tothom se’n xupa els
dits, i és que ens surten bons ‘com meleta
de maig’.
D’aquests anys, ¿quines anècdotes curioses o ‘fets succeïts’ podeu recordar?

Les bunyoleres al oc actual.

Sempre ens passen coses divertides.
Ara en recordam unes quantes:
El primer any començàrem amb un
sol fogó, i no donàvem raó a la demanda
de la gent. Qualque veïnat es va enfadar
perquè havíem embrutat d’oli la voravia.
Però ens vàrem disculpar, i ara posam
cartons per no embrutar. Hi va haver un
any que ja teníem la pasta feta, i es va
posar a ploure tan fort que decidírem
fer els bunyols dins el saló parroquial,
que eﬆava en obres i no hi havia fet el
trespol, i llavors els repartírem en bossetes per totes les cases de la barriada.
Na Cati conta que, en una ocasió, li
havien d’aguantar un paraigua perquè
pogués seguir fent bunyols...
Ens agrada posar esment als nins que
solen passar més de dues vegades a recollir la racció... Dissimulant, els deim: ‘i
tu, que no havies passat ja?’ I posen una
cara de circumstàncies que ens fa molta
gràcia...
Una bona feta fou la d’aquell any
que, quan havíem acabat i ben entrada
la nit, traginàvem una taula carregada
de pelles, olles i altres arreus. Vàrem perdre l’equilibri i tot va trabucar pel terra.
Va fer un tal renouer aquell ‘talabastaix’
que els veïnats varen sortir a veure què
passava...i nosaltres ‘bones rialles’.
Segueix a l’altra pàgina

Breus

Ve de l’altra pàgina

És molt simpàtic i emotiu atendre
qualcú que ve a demanar bunyols per a
persones impedides que no es poden
moure de ca seva. També ens emocionava veure la cara de satisfacció d’aquella doneta que ens havia deixat la pella,
i llavors li tornàvem plena d’oli.
Un any, en haver acabat, ens havia
sobrat un plat de bunyols i el dúiem a la
parròquia. Passa un al·lot i s’exclama:
‘Tot això vos ha sobrat’? Li conteﬆam
que ‘sí’, i que els hi donam si vol... No vos
podeu imaginar la ‘cara de Pasqua’ que
va posar! El record ens quedà gravat en
el cor.
Acabades les feines i per a rematar la
vetlada, ens reuníem a ‘can Ramonico’
per fer unes herbes dolces amb els col·laboradors... Més envant, seria també
amb els enamorats, i de casades amb
els nostres homes. Llàstima que can
Ramonico ja no hi sigui...
Quins sentiments i satisfaccions vos ha
aportat la vostra tasca?
Mentre tinguem salut, feim comptes
seguir fent bunyols. Ajudar a fer feﬆa,
veure la gent contenta sempre és molt
agradable.
Ens hem sentit valorades i estimades.
Tothom ens fa cas. Fins i tot criden:
‘Visquen ses bunyoleres!’ Ens alegra
molt eﬆar prop de la gent, saludar persones que fa temps que no hem vist,
mantenir el sentiment de barri unit.
Cada any, el pregoner de la feﬆa fa
esment agraït a la nostra feina, i el rector
també, al final de la missa solemne de
Crist Rei.
També volem recordar que quan
complírem els 25 anys de la bunyolada,
l’associació de veïns ens va fer uns regals
ben simpàtics: 20 davantals nous. I en
Jeroni Llambies ens va regalar un llibre.
¿Heu trobat emperons dins la família
per a seguir preﬆant aquest servei?
No hem sentit mai a ca nostra, ni de
part dels pares, dels homes i dels fills,
que ens diguessin: ‘ja hi tornam esser’. Al
contrari. Ja ho saben de cada any i tots
eﬆan ben conformes i contents.
Per acabar, podem treure la conclusió
que na Cati, na Marga i na Bel sempre
han eﬆat persones positives. Hem sentit
com, a més de col·laborar amb la paòquia, també participen en voluntariats, i
que en la seva professió i la seva família
saben transmetre solidaritat i alegria,
aquea germanor que Jesús ens mostra a
l’evangeli.
Déu faci que per molts d’anys puguin
‘endolcir’ les feﬆes de Crist Rei.
Francisca Vicens i Bartomeu Tauler

Equip de redacció

MOVIMENT
PARROQUIAL
DEL 12 D’OCTUBRE
AL 16 DE NOVEMBRE

Parròquia dels Dolors
Baptismes:
- Joan Pere Galán Morro
- Neymar José Alfonso Duvalón
- Alicia Morales Caro
- Claudia Fernández Medina
- Lucia Capó Díaz
- Alejandro Galletero Kapela
- Alan Cabezas Ruiz
Primeres Comunions:
- Fran Lazaar Ortiz
- César Andrés Carmona Orellana
- Juan Salvador Llull Martín
- Adrià Jaén Rodríguez
- Cristian Gabriel Barrera Herrera
- Eddy Junior Ortega Hernández
Noces:
- José Luís Fernández Barreiros amb
Jeniﬀer Medina Llodrà
Defuncions:
- Pep Massot Pujadas
- Antoni Cortès Rosselló
- Margalida Fullana Bassa
- Bartomeu Gelabert Mascaró
- Francisco Cubells Femenias
- Joan Mascaró Alzamora

Parròquia de Crist Rei
Baptismes:
- Marta Riera Planas
Defuncions:
- Àngela Mesquida Siquier
- Catalina Pallicer Febrer
- Catalina Riera Riera
- Catalina Adrover Gomila
- Sebastià Riera Mascaró

Parròquia de Sant Pau
Baptismes:
- Alba Asenet Campos Barreiros
- Miguel Campos Barreiros
Defuncions:
- Diego García González

EXCURSIÓ DEL
GRUP EMAÚS
El passat dia 12 d’octubre la majoria
de nins i adolescents que formen part
del grup Emaús varen anar d’excursió
al santuari de Bonany. Fou un dia de
convivència i entreteniment, de fer alguna reflexió i sobretot de compartir
inquietuds, il·lusions i curolles que
tenen en comú. Foren acompanyats
pels seus catequistes i pel vicari Mn.
Francesc Xavier Riutort.

FESTES DE CRIST REI
Ha sortit ja publicat el programa de
feﬆes de la barriada i Parròquia de
Crist Rei amb motiu de la celebració
del Titular d’aqueﬆa darrera el pròxim
dia 26 de novembre. Pel que fa als aes
religiosos, aquest mateix dissabte dia
18 se celebrarà la missa amb la participació de les persones majors de la barriada a les 18’30h. Hi haurà pregària
amb exposició del Santíssim el dimarts,
dimecres i dijous dies 21, 22 i 23 a les
19 h. En cas de funeral es faria després.
Diumenge dia 26 hi haurà la missa
solemne concelebrada a les 19 h. que
serà presidida per Mn. Josep Adrover
Vallbona, i a continuació el concert
anual a càrrec de la Banda de Música
de Manacor. Aquests aes eﬆan
oberts a tothom.

INICI DEL SERVEI
EPISCOPAL DEL BISBE
SEBASTIÀ TALTAVULL
El fins ara bisbe electe de Mallorca
Mons. Sebastià Taltavull Anglada
prendrà possessió del seu càrrec, iniciant el ministeri episcopal com a Pastor titular de la nostra Diòcesi el
pròxim dissabte dia 25 de novembre,
amb una missa pontifical que se celebrarà a la Seu de Mallorca a les 11 del
matí. Tots els fidels hi són convidats.

